Zápis zo stretnutia Asociácie NPDM
Predsedníctvo 15. 4. 2014
Pritomní/é: Zuzana Milatová a Lenka Lacová (KASPIAN), Petra Hraňová (Ulita), Barbora
Brichtová a Ivana Pitková (Detský fond SR), Peter Kulifaj (Mládež ulice), Milada Javorová
(Člověk v tísni), Martin Valentíny (Storm)
1. SPO - novela zákona 305/2005 - Postrehy, návrhy a pripomienky k súčasnému zneniu,
ktoré predložíme ako podklad k novele:
- Rozsah § 10 a 11 – s drobnými úpravami, ktoré by sme radi prebrali na osobnom
stretnutí (upraviť, aby sa dalo pracovať aj samostatne s dieťaťom/mládežou, § 11 bod
2 zovšeobecniť, tak aby pod neho spadali aj iné krízové situácie v živote rodiny).
- Zdôrazniť, aby bola zachovaná multiprofesnosť (pomáhajúcich profesií) v rámci
výkonu opatrení.
Barbora pošle Kovacsovy naše pripomienky.
Čo nás čaká:
- 13. 5. 2014 stretnutie ANPDM – vyjasnenie si metód a „životných situácií“.
- Máj – jún - stretnutie na MPSVR SR.
2. Oslo – info. o organizácii pripravovaného seminára (postrehy z cesty v Nórsku)
Seminár 5. 5. 2014:
- každý 15 - 20 min. x 7 ľudí;
- do piatku poslať názvy tém;
- miesto – pôvodná Alžbeta je plná, Barbora – osloví MPSVaR, BSK;
- začiatok 10:00.
Čo nás čaká po:
- Stretnutie k zhodnoteniu cesty do Osla – zorganizuje Lenka.
- Vyúčtovanie – bude riešiť – Peťo s Maťom (Ichtys).
Ošetrenie vzťahov - vzájomná nedôvera v projekte.
Do budúcnosti / pri ďalších projektoch asociácie:
- vždy mať jasného koordinátora projektu (bude mať extra benefity);
- vyjasniť čo všetko je v kompetencií koordinátora;
- vyjasnenie si čo je cieľom a čo očakávame od projektu;
- jasné a primerané zapojenie všetkých, čo budú mať nejaké benefity z projektu.
3. Zákon o Sociálnej práci
Išiel do legislatívnej a sociálnej rady v zmenenom znení.
- Chcú zadefinovať sociálneho pracovníka. Pozdvihnúť rolu sociálneho pracovníka.
- Nechcú zadefinovať soc. prácu.
- Plánujú vytvoriť systém špecializácií – vzdelávania.
Peťo bude priebežne informovať o aktuálnom stave. Podľa možnosti dohodneme stretnutie
MPSVR a zástupcov viacerých sociálnych služieb.
4. Participatívka Nové Mesto
Informovanie, kam sme sa ne/posunuli. Bolo:
 Stretnutie na úrade.
 Hlasovanie.
 Verejné zvažovanie.
 Neuspeli sme - prednosť mali lokálne projekty.
Čo s tým ďalej?
Ak nás osloví nejaká samospráva, budeme na to reagovať.

5. Iné
KASPIAN - konferencia:
- Termín 6. alebo 13.11. 2014
- Partner ANPDM.
- Asociácia zastreší jednu z tém napr. terén/klub – ich miesto a význam v systéme
služieb pre deti a mládež, nízkoprah neziskovka verzus nízkoprah pod obcou,...
- Na najbližšom stretnutí potrebujeme viac rozobrať.
Po konferencii strategické plánovanie Asociácie NPDM
Návrh na vedenie stretnutia - Martin Simon.
Obsah:
- Vízia služby / odboru / asociácie.
- Poslanie.
- Etický kódex.
Kedy? (september - začiatok týždňa) - Zuzka pošle doodle kalendár.
Spracovala: Zuzana Milatová

